GARANTIEREGISTRATIE
Alluxe is het huismerk van Alluance Group uit
Genemuiden. Wij vertegenwoordigen meerdere
topmerken. Uiteraard staan we in voor de kwaliteit
van uw aankoop. Daarom geven wij twee jaar lang
volledige garantie op uw Alluxe. Voor het snel
afhandelen van een eventuele serviceaanvraag is
het belangrijk dat wij over uw gegevens beschikken.
Registreer uw apparaat
daarom altijd op
www.alluxe.nl/service/
garantieregistratie. Dan
bent u verzekerd van de
juiste hulp! Wij hopen dat
u veel plezier heeft van
uw Alluxe.
Met vriendelijke groet,
Alluance Group

PROUD SUPPLIER OF ALLUXE

Vul de gegevens van uw apparaat ook in op onderstaande regels en bewaar deze zorgvuldig. Bij een eventuele
serviceaanvraag heeft u de benodigde informatie dan meteen bij de hand.
Type:
Art.no.:
Serienummer:
Aankoopdatum:

150190_ALLUXE_GarantieKaart 2015.indd 1

TYPE: PS10/XXX
MODEL: XXXXXX
Art.No.: XXXXXX
Ser.No.: XXXXXX
AC 220-240V 50/60 Hz
10A Pmax.: 2400W
2000W
XXX/min Xkg 0,05-0,8 MPa

IPX4
Het serienummer van zowel de wasmachine als de
droger bevindt zich op het plaatje onder de deuropening
van de machine. Het serienummer van de koel- en/of
vrieskasten bevindt zich op de achterzijde van de kast.
Graag gehele nummer noteren ook na de /XX.
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GARANTIEBEPALINGEN
VOOR ALLUXE APPARATEN
Garantievoorwaarden
•	Producten van ASKO en Alluxe worden geleverd door ASKO Nederland B.V., onderdeel
van Alluance Group B.V. te Genemuiden.
•	De garantie omvat het gratis verstrekken
van onderdelen en het kosteloos herstellen
van defecte apparaten. Vervanging van
componenten die aan slijtage onderhevig
zijn, zoals deurmanchetten en koolborstels,
zijn hiervan uitgesloten.
•	De standaard garantietermijn bedraagt
vierentwintig maanden bij normaal huishoudelijk gebruik. Bij gebruik in niet huishoudelijke toepassingen bedraagt de garantietermijn
zes maanden. De termijn gaat in op de dag
van levering van het apparaat.
•	De garantie geldt alleen voor gebruik
van het apparaat in Nederland en België.
Aanspraak op garantie kan slechts gemaakt
worden wanneer uw gegevens bij ons bekend
zijn. U kunt uw gegevens registreren via onze
overkoepelende website www.alluance.nl.
Daar vindt u een doorverwijzing naar de
verschillende merken. Naast deze registratie
dient u de aankoopfactuur waarop de aankoopdatum, het type en het serienummer
zijn vermeld, te kunnen tonen.
•	De aanspraak op garantie kan geldend worden gemaakt jegens ASKO Nederland B.V.
	De garantie verloopt rechtstreeks via ASKO
Nederland B.V. of via een ASKO of Alluxe
dealer die het apparaat heeft verkocht.
•	De garantie geldt niet wanneer:
-	het probleem is veroorzaakt door een
bedienings- of behandelingsfout;
-	het apparaat ondeskundig is geïnstalleerd;
-	het apparaat is gerepareerd door een
reparateur, die niet door ASKO Nederland
B.V. is geautoriseerd;

-	onderdelen gebruikt zijn, die niet door
ASKO Nederland B.V. zijn geleverd;
-	er sprake is (geweest) van oneigenlijk
gebruik van het apparaat;
-	de storing veroorzaakt is door externe
factoren, buiten het apparaat;
-	de storing het gevolg is van of verergerd
is door nalatigheid van de gebruiker.
•	Wanneer zich één van de hierboven genoemde omstandigheden voordoet, brengt
ASKO Nederland B.V. de kosten in rekening
bij degene die een - onterecht - beroep
op de garantie heeft gedaan. Deze kosten
betreffen reparatiekosten, vaste kosten,
arbeidsloon en kosten van vervangende
onderdelen. Dit gebeurt ook indien de reparatie om een andere reden niet onder de
garantie valt.
•	Door een reparatie in het kader van de
garantie wordt de garantietermijn niet
verlengd. De fabrieksgarantie geldt in alle
gevallen tot vierentwintig maanden na levering van het apparaat.
•	Op uitgevoerde reparaties en vervanging
van onderdelen buiten de garantietermijn
van 24 maanden, geeft ASKO Nederland B.V.
12 maanden garantie.
•	Onderdelen die bij een reparatie onder
garantie worden vervangen, zijn vanaf dat
moment eigendom van ASKO Nederland B.V.
•	ASKO Nederland B.V. is niet aansprakelijk
voor de kosten die voortvloeien uit het
tijdelijk buiten gebruik zijn van het apparaat,
of voor schade als gevolg van een gebrek in
of storingen aan het apparaat, tenzij ASKO
Nederland B.V. op grond van regels van dwingend recht omtrent productaansprakelijkheid
wel tot schadevergoeding gehouden zou zijn.
•	Garantie is niet overdraagbaar.

PROUD SUPPLIER OF ALLUXE
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